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UNDERLIGHETER FRÅN JAPAN  
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Segraren i det japanska parlamentsvalet i december var det liberaldemokratiska par-
tiet LDP. Till premiärminister valdes Shinzo Abe, vars tidigare premiärminister-
period 2006–07 var en korvarig flopp.  
    Den nya regeringen publicerade genast ett omfattande (2 % av BNP) nödstimu-
lanspaket, som har fokus på infrastruktur och eftervård av Fukusimaolyckan våren 
2011. Bidrag lovades även till sådana privata investeringar som förbättrar innova-
tionsförmågan och konkurrenskraften. Därtill krävde Abe att den japanska central-
banken vidtar åtgärder för att svänga deflationen till en inflation på 2 %. Central-
banken (BoJ) var snar att bestämma ett inflationsmål, som preciserades till 2 %. 
    I början av april överraskade den nya centralbankschefen Haruhiko Kuroda hela 
världen med sitt meddelande om att BoJ varje månad ska öka sin balans med en 
summa som motsvarar 1 % av BNP, dvs. dubbelt jämfört med FEDs QE3-program. 
Målet är att fördubbla den monetära basen inom två år. Kuroda lovade samtidigt 
fördubbla värdet på statsobligationer i centralbankens besittning. Därtill höjs 
maturiteten på bankens innehav av statsobligationer från 3 till 7 år. Denna politik ska 
fortsätta så länge det behövs. 

Den nya politiken som pressar räntorna på statsobligationerna mot noll är avsedd att få 
överdrivet sparsamma företag och banker att söka bättre avkastning på sina pengar. Om de 
placerar utomlands är följden en försvagning av yenen, och det stöder exporten. Om de 
placerar i inhemsk företagsverksamhet ökar privata investeringar och totalefterfrågan i 
samhällsekonomin och BNP-tillväxten tar fart.  
    Risken, vars sannolikhet är svår att bedöma, är att inflationsförväntningarna börjar öka för 
snabbt och det skulle vända de japanska långa räntorna uppåt. Det vore ett hårt slag för ett 
land där den offentliga ekonomin har en skuld på nästan 240 % av BNP.  
    För att säkerställa att den ultralätta penningpolitiken övergår till ekonomisk tillväxt ska 
regeringen vara aktiv inom olika sektorer. Företag som i sin spariver ökar sina kontantkassor 
borde straffas t.ex. genom att beskatta inkomster som inte används för investeringar. För att 
öka arbetskraften ska det skapas incentiv för kvinnorna att delta i arbetslivet. Behovet av 
invandring, som japanerna ställer sig mycket negativt till, är uppenbart. En ytterligare 
utmaning är att öppna många hittills skyddade sektorer för konkurrens. 

Japans ekonomiska läge 

Det "japanska ekonomiska miraklet", dvs. supertillväxten som började efter kriget, fick sin 
första törn av oljekrisen 1973. Trots att tillväxten mattades av då den energiintensiva 
industrin fick en skyhög oljeräkning var den fortfarande snabb jämfört med andra 
industriländer. Japan sprang fast västländernas levnadsstandard. 
    I den tidigare framgångens perspektiv var det en överraskning att tillväxten stannade upp i 
början av 1990-talet. Recessionerna följde efter varandra (figur 1) och försprånget som 
teknologiutvecklingens föregångare hade jämfört med sina konkurrenter minskade. Man 
tvistar fortfarande om förändringens orsaker och lärdomar. 
    Det har skrivits otaliga böcker om Japans "förlorade årtionde". De har förmedlat till 
världen en bild Japan som en ekonomi som trampar på stället, ett varnande exempel för 
andra.    
    Förbryllande i detta hänseende är att fast Japans BNP under fem år före finanskrisen växte 
klart mindre än USA:s (figur 2) ökade  Japans BNP per capita mera än USA:s (figur 3). 
Synvillan beror på att befolkningen ökar i USA och krymper i Japan. En genomsnitts-
medborgares materiella välstånd ökade mer i Japan än i USA. Japan har alltså inte alls varit så 
svagt som man allmänt trott.      
    En annan synvilla gäller skuldsättningen. Japans statsskuld är nästan 240 % av BNP, men 
ca 95 % av den är inhemsk. Landet är således inte skuldsatt trots att staten är det. I själva verket 
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har Japan enorma fordringar på sina investeringar utomlands.  
    Den japanska befolkningen åldras i världsrekordfart. Den arbetsföra befolkningen 
(15–64 år) var 87 miljoner 1995 men blir kanske bara 52 miljoner 2050. Om produkti-
viteten hos dem som arbetar inte stiger i samma takt som arbetskraften minskar är det 
oundvikligt att BNP krymper.   
    Situationen blir ödesdiger om produktionen per capita börjar minska. Då kommer upp-
rätthållandet av en stor offentlig skuld och välfärdssystem att kräva att skatterna höjs 
kontinuerligt. För bara 10 år sedan fanns det 4 skattebetalande människor i arbetslivet 
per en pensionär men om 10 år är siffran nere på 2. Återvändsgränden är nära eftersom 
kontinuerliga skattehöjningar nästan säkert skulle döda den ekonomiska tillväxten. Den 
nya ekonomiska politiken är ett försök att svänga den ekonomiska utvecklingen så att 
Japan kan undvika den förestående kraschen. Att det kommer att lyckas är allt annat än 
självklart.  
    En sak är dock säker redan nu. Yenen har devalverats massivt, vilket stöder japanska 
företags export. Mot dollarn har valutakursen försvagats med nästan 30 % efter 
sommaren och mot euron ännu mera. Mot den kinesiska yuanen har yenen försvagats 
med nästan 25 %. Valutakursförändringarna är så stora att de skapar betydande 
spänningar mellan länderna. Vad allt det kan föra med sig återstår att se. 
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